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FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN 
 

 
I  ALLMÄNT 

 

 
Kapitel 1  

Allmänna bestämmelser    

 

§ 1 Tillämpning 

 

 I denna stadga ingår bestämmelser om organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt 

besluts- och förvaltningsförfarandena i Kårkulla samkommun, om inte något annat bestäms i 

lag. Vid sidan av förvaltningsstadgan regleras samkommunens förvaltning av följande avtal, instruk-

tioner och stadgor som tillämpas i första hand i förhållande till bestämmelserna i förvaltnings-

stadgan: 

 

- Grundavtal för Kårkulla samkommun 

- Arbetsordning för Kårkulla samkommuns fullmäktige 

- Arvodesstadga för Kårkulla samkommun   

- Instruktion för arkivskötseln och dokumentförvaltningen i Kårkulla samkommun 

- Direktiv för intern kontroll och riskhantering 
- Koncerndirektiv 
- Kommunikationsstrategi och –anvisningar 
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II SAMKOMMUNENS FÖRTROENDEVALDA  
 

 

 

Kapitel 2  

Samkommunens organisation för förtroendevalda 

 

 

§ 2 Administrativ indelning och förtroendeorgan  

 

 Samkommunens organisation för förtroendevalda består av fullmäktige, valnämnd, revisionsnämnd, 

styrelse, styrelsens fastighetssektion och tre regionala nämnder som förvaltar verksamheten i 

regionerna såsom definieras i grundavtalet. 

 

 

 Organisationen för förtroendevalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Samkommunens fullmäktige  

 

 Samkommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige, vars verkställande organ är styrelsen och 

övervakande organ revisionsnämnden.  

 

 Antalet fullmäktigeledamöter bestäms i samkommunens grundavtal. Bestämmelser om 

fullmäktiges arbetssätt finns i förvaltningsstadgans kapitel 3. 

  

FULLMÄKTIGE 

 Ledamöter från 
medlemskommunerna i 

enlighet med grundavtalet 

VALNÄMND 

5 ledamöter 

STYRELSE                    

9 – 11 Ledamöter 
FASTIGHETSSEKTION 

5 ledamöter 

REGIONALA 
NÄMNDEN I  

NYLAND 

7 ledamöter 

REGIONALA 
NÄMNDEN I 
ÅBOLAND 

7 ledamöter 

REGIONALA 
NÄMNDEN I 

ÖSTERBOTTEN 

7 ledamöter 

REVISIONSNÄMND 

5 ledamöter 
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Kapitel 3 

Fullmäktiges verksamhet 

 

 

Allmänna bestämmelser 

 

§ 3 Fullmäktiges konstituering 

 

Kallelsen till det första sammanträdet under fullmäktiges mandattid utfärdas av samkommunens 

styrelseordförande. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande 

fullmäktigeledamoten som för ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för 

fullmäktige. 

 

I fullmäktige finns två vice ordförande. Fullmäktiges presidium väljs för fyra år. 

 

Fullmäktiges ordförande leder beredningen av ärenden som gäller den interna organiseringen 

av fullmäktiges verksamhet, om inte fullmäktige beslutar något annat. 

 

Protokollförare vid fullmäktigesammanträdena är den tjänste- eller befattningshavare som blivit 

utsedd för uppdraget av fullmäktige. Protokollföraren handhar även de övriga 

sekreteraruppgifterna. 

 

§ 4 Fullmäktigegrupper 

 

Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. 

 

En skriftlig anmälan ska lämnas till fullmäktiges ordförande när en fullmäktigegrupp bildats samt 

meddelas gruppens namn och ordförande.  Anmälan ska vara undertecknad av samtliga 

fullmäktigeledamöter i gruppen.  

 

 Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt. 

Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis 

fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp. 

 

Även endast en fullmäktigeledamot betraktas som en fullmäktigegrupp, om han/hon lämnat en 

anmälan i enlighet med 2 mom. 

 

§ 5 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen 

 

En fullmäktigeledamot ska skriftligt meddela fullmäktige om han/hon ansluter sig till eller träder 

ut ur en fullmäktigegrupp. Till en anmälan om anslutning ska ett skriftligt godkännande av 

gruppen bifogas. 

 

Om en fullmäktigeledamot har uteslutits från en fullmäktigegrupp, ska fullmäktigegruppen 

skriftligt anmäla detta till fullmäktige.  

 

 

Fullmäktigeledamöters initiativrätt 

 

§ 6 Motioner  

 

 Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och 

fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller samkommunens verksamhet och 

förvaltning. De ska lämnas skriftligt till ordföranden. 
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 Fullmäktige ska inte genast ta upp en motion till behandling utan hänskjuter den till styrelsen för 

beredning. Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen. 

 

 Före utgången av juni månad varje år ska samkommunens styrelse framlägga för fullmäktige en 

förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts styrelsen, 

men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt ska 

styrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka av 

motionerna som är slutbehandlade. 

 

§ 7 Frågor till samkommunens styrelse 

 
 En skriftlig fråga kan ställas styrelsen om samkommunens verksamhet och förvaltning ifall 

frågeställarna omfattar minst en fjärdedel av fullmäktige. 

 

 Styrelsen ska besvara frågan senast vid följande fullmäktigesammanträde. 

 

 Om det under behandlingen av frågan framställs ett förslag om att ett tillfälligt utskott bör tillsättas 

för att granska den aktuella frågan, ska fullmäktige fatta ett beslut om detta förslag. Andra beslut får 

inte fattas med anledning av frågan. 

 

§  8 Frågestunder 

 

 Fullmäktigeledamöterna har rätt att ställa korta högst tre minuter långa frågor att besvaras av 

styrelsen under en frågestund. Varje fråga ska beröra endast ett ämne och handla om skötseln av 

samkommunens förvaltning eller ekonomi.  

 Frågestunder ordnas före fullmäktigesammanträden, om inte fullmäktige beslutar något annat. 

Frågestunden är offentlig. 

 

 Fullmäktiges ordförande är ordförande vid frågestunderna. Samkommunsstyrelsens ordförande eller 

den som han eller hon utser svarar på frågorna. Frågorna upptas i den ordning de kommit in, om 

inte ordförande beslutar något annat. Frågeställaren har rätt att ställa två korta kompletterande 

frågor som berör samma ämne sedan frågan besvarats. Med anledning av frågorna förs ingen 

diskussion. 

 

 Frågan ska inlämnas skriftligt senast 30 dagar före fullmäktiges sammanträde till samkommunens 

centralförvaltning. Senare inlämnade frågor och frågor som inte hinner besvaras under frågestunden 

framskjuts till följande frågestund.  

   

Fullmäktiges sammanträden 

 

§ 9 Kallelse till sammanträden 

  

 Kallelsen till sammanträde utfärdas av fullmäktiges ordförande eller, om han eller hon är 

förhindrad, av vice ordföranden. 

 

 Kallelse till fullmäktiges sammanträden ska sändas minst tio (10) kalenderdagar före sammanträdet 

till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt 

vid sammanträdet. Inom samma tid ska sammanträdet kungöras i samkommunens allmänna 

datanät.  I kallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som ska 

behandlas. 

 

 

 

 



  7(42) 
  
   
§ 10 Föredragningslistan 

  

 Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till 

fullmäktigebeslut och den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om det inte 

föreligger några särskilda skäl som hindrar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller 

kompletterande material innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess 

göras i handlingen. 

 

§ 11 Föredragningslistor och bilagor på samkommunens webbplats 

 

 Föredragningslistan ska finnas tillgänglig i samkommunens allmänna datanät. Före 

publiceringen ska sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar 

informationsintresse strykas i föredragningslistan. Av särskilda skäl kan ett enskilt mötesärende 

strykas i föredragningslistan innan den läggs ut publiceras i datanätet. Bilagor till 

föredragningslistan publiceras samkommunens allmänna datanät enligt prövning och med 

beaktande av kommuninvånarnas tillgång till information. 

    

§ 12 Fortsatt sammanträde 

 

 Om fullmäktige inte hinner behandla alla ärenden som anges i kallelsen, kan de icke behandlade 

ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De 

som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats 

för det fortsatta sammanträdet. 

 

§ 13 Kallelse av ersättare 

  

 En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid sammanträdet eller som är jävig att behandla något 

ärende ska omedelbart anmäla förhinder eller jäv till sin ersättare och fullmäktiges ordförande eller 

sekreterare. 

 

 När ordföranden eller sekreteraren har fått anmälan om förhinder eller jäv av ledamoten eller på 

något annat tillförlitligt sätt, ska ordföranden eller sekreteraren kalla in ersättaren för 

fullmäktigeledamoten. 

 Ordföranden ska vid behov lämna till fullmäktige att avgöra frågan om jäv för en fullmäktigeledamot 

eller någon annan person med närvaro- och yttranderätt. 

 

§ 14 Styrelsens representanter vid fullmäktigesammanträden  

  

 Styrelsens ordförande, samkommunsdirektören och ekonomichefen ska närvara vid fullmäktiges 

sammanträden. Deras frånvaro utgör dock inget hinder för behandling av ärendena.  Styrelsens 

ledamöter har närvarorätt.   

 Ovan nämnda personer har rätt att ta del i diskussionen, men inte i beslutsfattandet, om de inte 

samtidigt är fullmäktigeledamöter. Fullmäktige beslutar om andra personers rätt att närvara och 

yttra sig vid sammanträdena. 

 

§ 15 Ordförandeskap och tillfällig ordförande 

 

 Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena. 

Om en person som är närvarande vid sammanträdet med sitt uppträdande stör sammanträdets 

förlopp, ska ordföranden ge honom eller henne en tillsägelse. Om personen inte rättar sig efter 

tillsägelsen, får ordföranden bestämma att personen ska avlägsna sig. Om det uppstår oordning, 

ska ordföranden avbryta eller avsluta sammanträdet. 

 Ytterligare bestämmelser om ordförandens uppgifter vid ledning av sammanträden finns i 102 § 

kommunallagen. 
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 Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överlämna ordförandeskapet vid ett 

sammanträde till en vice ordförande och under den tiden ta del i sammanträdet i egenskap av 

ledamot.  

 

 Om såväl ordföranden som vice ordförandena är frånvarande eller jäviga vid behandlingen av något 

ärende, väljs en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet. 

 

§ 16 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

  

 Genom upprop som förrättas kommunvis i bokstavsordning konstateras vilka fullmäktige-ledamöter 

och ersättare som är närvarande.  

 

 Efter uppropet ska ordföranden konstatera hur många ledamöter och antal röster som är 

närvarande samt att fullmäktige är lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 En ledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet ska omedelbart anmäla sig 

för ordföranden. En ledamot som avlägsnar sig under sammanträdet ska anmäla för ordföranden 

att han eller hon avlägsnar sig. 

 

 När en ersättare deltar i sammanträdet och ledamoten infinner sig vid sammanträdet, ska 

ledamoten omedelbart ta sin plats och ersättaren lämna sammanträdet. 

 

 Ordföranden kan förrätta ett nytt upprop under pågående sammanträde eller efter en paus i 

sammanträdet, om det är behövligt för att kunna konstatera vilka som är närvarande. 

 

 Om ordföranden konstaterar att fullmäktige förlorat sin beslutförhet ska han eller hon avbryta 

eller avsluta sammanträdet. 

 

§ 17 Ordningsföljd för handläggning av ärenden 

  

 Ärendena föredras för fullmäktige i den ordningsföljd de kommer på föredragningslistan, om inte 

fullmäktige har beslutat något annat. 

 

 Till grund för behandlingen ligger styrelsens förslag (utgångsförslag) eller, om revisionsnämnden 

eller ett tillfälligt utskott har berett ärendet, revisionsnämndens eller det tillfälliga utskottets förslag. 

 

 Om styrelsen, revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott har ändrat sitt förslag på 

föredragningslistan innan fullmäktige fattat sitt beslut, kommer det ändrade förslaget att utgöra 

utgångsförslag. Om förslaget har dragits tillbaka innan fullmäktige fattat beslut i ärendet, ska 

ärendet strykas från föredragningslistan. 

 

§ 18 Talarordning 

  

 Efter att ett ärende har föredragits ska tillfälle till debatt ges. 

 

 Den som vill yttra sig ska anhålla om ordet tydligt eller skriftligt hos ordföranden.  

 

 Ordet ges i den ordning som deltagarna har bett om det. Ordföranden kan göra avsteg från detta 

och ge 

 1)  rätt till gruppanföranden i början av behandlingen av ett ärende till varje fullmäktigegrupps 

representant enligt gruppernas storleksordning, 

 2)  ordet till styrelsens ordförande, omsorgsdirektören samt till ordföranden för revisionsnämnden 

eller ett tillfälligt utskott, om ett ärende som beretts av berörda organ behandlas, 
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 3)  rätt till repliker och understödjande anföranden. 

 

 Företräde ska dock ges anföranden som gäller arbetsordningen och som tar upp 

behandlingsordningen för ett ärende.  

 

§ 19 Anföranden 

  

 Den som fått ordet ska tala på sin plats stående eller vid ett talarpodium. 

 

 Den talande ska hålla sig till det ärende som behandlas. Om han/hon avlägsnar sig från ämnet, ska 

ordföranden uppmana honom att återgå till saken. Om talaren inte låter sig rättas efter tillsägelsen, 

ska ordföranden ta ordet från honom. 

 

§ 20 Förslag om bordläggning 

 

 Om det under debatten framförs ett understött förslag om bordläggning av det ärende som 

behandlas eller om något annat förslag framförs, som, om detta godkänns, skulle avbryta den 

sakliga behandlingen av ärendet, och detta förslag vinner understöd, ska de följande talarna på 

ordförandens uppmaning begränsa sina inlägg till detta förslag. Ett beslut om detta ska ha fattats, 

innan vidare debatt om själva ämnet får fortsätta. Om förslaget godkänns avbryter ordföranden 

behandlingen av ärendet; om förslaget förkastas fortsätter behandlingen. 

 

 Ett ärende som första gången föredras för fullmäktige bordläggs till följande sammanträde om 

föredragningslistan inte har sänts tillsammans med kallelsen och minst en fjärdedel av de 

närvarande fullmäktigeledamöterna yrkar på bordläggning. I övriga fall fattas beslut om 

bordläggning av ett ärende genom majoritetsbeslut. 

 

§ 21 Förslag 

  

 Förslag som väckts under debatten ska avfattas skriftligt om ordföranden så kräver. 

 

 När alla anföranden har hållits, förklarar ordföranden debatten avslutad. Därefter ska ordförande 

redovisa för eventuella förslag som framförs under debatten och huruvida de vunnit understöd. 

 

§ 22 Konstaterande av beslut som fattats utan omröstning 

 

 Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden att 

grundförslaget är fullmäktiges beslut. 

 

 Om ordföranden konstaterar att fullmäktige enhälligt understöder ett förslag som framställts vid 

sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är fullmäktiges beslut. 

 

§ 23 Förslag som tas upp till omröstning 

 

 Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa förslag eller 

förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till omröstning. 

 

 Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses 

ha förfallit och inte tas upp till omröstning. 

 

§ 24 Omröstningssätt 

  

 Omröstning förrättas öppet genom namnupprop.  
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§ 25 Omröstningsordning 

  

 Om man måste rösta om förslagen, framför ordföranden ett omröstningsförfarande som ska 

godkännas av fullmäktige. Då det uppgörs ska följande beaktas: 

 

 1)  Först ska de två förslag ställas mot varandra som mest avviker från utgångsförslaget. Det 

segrande förslaget ställs upp mot nästa förslag som mest skiljer sig från utgångsförslaget, och 

på så sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag till utgångsförslaget. Om det 

emellertid finns ett förslag om förkastande att ta upp till omröstning, lämnas detta till den sista 

omröstningen mot det förslag som segrat över de övriga. 

 2)  Om ärendet gäller beviljande av anslag, genomförs först en omröstning om huruvida det 

förslag som omfattar det största beloppet kan godkännas eller förkastas, och sedan fortsätter 

man i ordningsföljd efter storleken på förslagen tills något förslag godkänns. Därefter förrättas 

inte längre någon omröstning om förslag som gäller mindre belopp. 

 3)  Om ett förslag är sådant att det kan godkännas eller förkastas oberoende av andra förslag, ska 

fullmäktige rösta separat om godkännande eller förkastande av detta förslag. 

 

Om det enligt lagen krävs understöd av en kvalificerad majoritet för ett beslut, ska ordföranden 

meddela detta före omröstningen och beakta detta krav då resultatet av omröstningen konstateras 

 

§ 26 Konstaterande av omröstningsresultatet 

 

 Ordföranden konstaterar det beslut som tillkommit genom omröstning. Om det för ett beslut 

enligt lag fordras kvalificerad majoritet eller enhällighet, ska ordföranden meddela detta innan 

omröstningen förrättas och beakta detta då han eller hon konstaterar resultatet av 

omröstningen. 

 

§ 27 Åtgärdsmotion  

 

 Fullmäktige kan efter beslut i ett ärende godkänna en åtgärdsmotion till styrelsen, som ska ha 

anknytning till det ärende som behandlats och som inte får stå i strid med fullmäktiges beslut eller 

ändra eller utvidga beslutet. 

 

Styrelsen ska meddela fullmäktige för kännedom hur åtgärdsmotionen beaktats vid verkställigheten 

av fullmäktiges beslut. 

 

Val 

 

§ 28 Allmänna bestämmelser 

 

 Majoritetsval förrättas med slutna sedlar om en ledamot yrkar på det. Proportionella val förrättas 

alltid med slutna sedlar. Då val förrättas med slutna sedlar ska den röstande vika röstsedeln så 

att innehållet inte är synligt. 

 

 Röstsedeln får inte innehålla obehöriga anteckningar. Röstsedlarna ges till fullmäktiges 

ordförande i den ordning som ordföranden bestämmer. 

 

 Röstsedlarna och de sedlar som använts vid lottning ska förvaras tills valbeslutet har vunnit laga 

kraft. Om valet har förrättats med slutna sedlar ska dessa förvaras i ett slutet omslag. 

 

 Ersättarna väljs vid samma val som de ordinarie ledamöterna. Om ersättarna är personliga, ska 

det par som ledamotskandidaten och ersättarkandidaten utgör godkännas före valet. 
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§ 29 Majoritetsval 

 

 Vid majoritetsval kan rösten ges till en valbar kandidat eller ett valbart kandidatpar. Om det ska 

väljas fler än en person, har en ledamot i organet lika många röster som antalet personer eller 

kandidatpar som ska väljas. Den röstande kan ge endast en röst till en kandidat eller ett 

kandidatpar men behöver inte använda alla röster. 

 

 När majoritetsval förrättas med slutna sedlar fungerar sammanträdets protokolljusterare 

samtidigt som rösträknare och biträder också i övrigt vid valförrättningen, om inte fullmäktige 

beslutar något annat. 

 

§ 30 Fullmäktiges valnämnd 

  

 För förrättande av proportionella val utser fullmäktige en valnämnd för sin mandattid. Nämnden 

består av fem ledamöter och en personlig ersättare för varje ledamot. 

 

 Fullmäktige väljer en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. 

 

 Som nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar 

något annat. 

 

§ 31 Uppgörande av kandidatlistor 

  

 På kandidatlistan får förekomma namn på högst så många ledamöter och ersättare som får väljas 

vid valet. 

 

 Av kandidatlistans rubrik ska framgå för vilket val listan används. Kandidatlistan ska undertecknas av 

minst två fullmäktigeledamöter. Den första undertecknaren fungerar som ombud för listan och det 

är  

 

 han/hon som inlämnar den till fullmäktiges ordförande och som har rätt att företa de rättelser i 

listan som avses i § 30. 

 

§ 32 Inlämning av kandidatlistor, upprop vid valförrättning 

  

 Fullmäktige bestämmer den tidpunkt då kandidatlistorna senast ska inlämnas till fullmäktiges 

ordförande och då uppropet vid valförrättningen vidtar. 

 

§ 33 Granskning och rättelse av kandidatlistor 

  

 När tiden för att lämna in kandidatlistorna har löpt ut, överlämnar fullmäktiges ordförande listorna 

till valnämnden, som granskar huruvida dessa är rätt uppgjorda. Om det förekommer fel i någon 

lista, bereds ombudet tillfälle att rätta felet inom den tidsfrist valnämnden utsatt. 

 

 Om samma person efter rättelse i den kandidatlista som ombudsmannen inlämnat fortfarande 

förekommer på två eller flera listor, ska valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista 

hans/hennes namn ska kvarstå. 

 

§ 34 Sammanställning av kandidatlistor 

  

 När den reserverade tid för rättelser som nämns i 27 § gått ut, uppgör valnämnden en 

sammanställning av de godkända kandidatlistorna. På varje kandidatlista som ingår i 

sammanställningen antecknas ett ordningsnummer. 
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 Sammanställningen av kandidatlistorna ska uppsättas till påseende i fullmäktiges sessionssal innan 

uppropet för valförrättningen börjar och uppläsas för fullmäktige. 

 

§ 35 Förrättande av proportionella val 

  

 Varje fullmäktigeledamot antecknar på röstsedeln numret på den kandidatlista han/hon röstar på. 

Ledamöter ger sin röstsedel till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt uppropet.   

 

§ 36 Konstaterande av valresultatet vid ett proportionellt val 

  

 Fullmäktiges ordförande ger röstsedlarna till valnämnden, som granskar sedlarnas giltighet, räknar 

rösterna och meddelar valresultatet genom att i tillämpliga delar beakta det som föreskrivs om 

kommunalval.  

 Valnämnden meddelar valresultatet skriftligt till fullmäktiges ordförande som konstaterar 

valresultatet för fullmäktige.  

 

 De röstsedlar som avgetts vid valet sparas tills beslutet har vunnit laga kraft. Det samma gäller även 

lottsedlar som använts vid lottning. Om valet har förrättats med slutna sedlar, ska de bevaras i slutet 

kuvert. 

 

§ 37 Protokoll 

 När det gäller fullmäktiges protokoll iakttas vad som bestäms om förande av protokoll i 

samkommunens förvaltningsstadga och i kommunallagen. 

 

§ 38 Justering av protokoll 

  

 Fullmäktiges protokoll ska justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat 

för varje gång, om inte fullmäktige beslutat annat i något ärende. 

 

§ 39 Delgivning av beslut med kommunmedlemmar 

 

 Protokoll från fullmäktige med tillhörande besvärsanvisning ska efter justeringen hållas 

tillgängliga i samkommunens allmänna datanät så som det bestäms i 140 § i kommunallagen. 
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Kapitel 4    

Ledningen av samkommunen  

 

§ 40 Tillämpning 

 

 Ledningen av samkommunen bygger på samkommunens strategi, ekonomiplanen, budgeten 

och övriga beslut av fullmäktige.  

 Kapitel 3 gäller för de kollegiala organ som omnämns i § 2 i förvaltningsstadgan för Kårkulla 

samkommun 

 

Om koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning stadgas i samkommunens 

koncerndirektiv. 

  

Om samkommunens interna kontroll och riskhantering stadgas i samkommunens direktiv för 

intern kontroll och riskhantering. 

 

§ 41 Behörighet 

 

 Samkommunens kollegiala organ har ett helhetsansvar för producerandet och utvecklandet av 

samkommunens tjänster inom resp. verksamhetsområde med beaktande av de av fullmäktige 

uppställda målen och de resurser som anvisats samt med övriga av styrelsen utfärdade direktiv.  

 

§ 42 Delegering av beslutanderätt 

 Ett organ eller en tjänsteinnehavare kan besluta delegera sin i förvaltningsstadgan bestämda 

beslutanderätt vidare till en underlydande myndighet.  Av beslutet bör klart framgå vilka 

befogenheter som överförts samt till vilken myndighet. En aktuell förteckning ska föras över 

delegeringsbesluten och inlämnas åt förvaltningssekreteraren.  

När beslut fattas i ärenden där beslutanderätten har delegerats bör fastställda principer och 

direktiv följas och protokoll över beslutet ska alltid uppgöras. 

 

 

Övervakningssystem  

 

§ 43 Granskning av förvaltningen och ekonomin 

 

 Bestämmelser gällande granskning av förvaltning och ekonomi, revisionsnämnd och val av 

revisor ingår i grundavtalet, Kommunallagen och i förvaltningsstadgans kapitel 8. 

 

§ 44  Valnämnd 

  

Fullmäktige tillsätter en valnämnd för sin mandatperiod i enlighet med bestämmelserna i 

Arbetsordning för Kårkulla samkommuns fullmäktige § 24.  

 

§ 45 Revisionsnämnd 

 

 Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för sin mandatperiod i enlighet med bestämmelserna i 

Grundavtal för Kårkulla samkommun § 12.  
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Samkommunens kollegiala organs sammansättning, uppgifter och beslutanderätt 

 

 Styrelsen 

 

§ 46 Sammansättning och mandatperiod 

 

 Bestämmelser om styrelsens mandatperiod och sammansättning finns i samkommunens 

grundavtal.  

Styrelsen utser för sin mandatperiod föredragande/-n och ställföreträdare för denna/dessa. 

 

§ 47 Styrelsens uppgifter  

 

 Samkommunens styrelse har i enlighet med grundavtalet till uppgift att leda samkommunen, att 

bevaka samkommunens intressen, att företräda samkommunen och föra samkommunens talan 

samt att handha de lagstadgade uppgifterna gällande samordningen av samkommunens 

verksamhet, ägarstyrning, personalpolitik, den interna kontrollen och ordnandet av 

riskhanteringen samt att 

 

1. bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för samkommunen 

 

2. bereda budget, ekonomiplan och långsiktiga planer 

 

3. koordinera verksamheten och verka för att samarbetet mellan olika regioner och olika 

verksamhetssektorer fungerar effektivt 

 

4. följa upp att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt 

 

5. ansvara för den interna kontrollen och riskhanteringen enligt stadgans § 121 

 

6. handha förvaltningen av de verksamheter som nämns i samkommunens grundavtal § 2 och 

förvaltningsgrenar som är gemensamma för hela samkommunen samt av 

centralförvaltningen, expert- och utvecklingscentret och institutionsvården. 

 

7. utfärda anvisningar om samkommunens förvaltning 

 

8. vid ledningen av förvaltningen: 

 

- planera och utveckla samkommunens verksamhet och organisation 

- ge direktiv om samkommunens förvaltning, ekonomi och personalpolitik 

- övervaka att fastställda planer och uppställda mål förverkligas 

- ansvara för att samkommunens personella, ekonomiska och tekniska resurser används 

på ett ändamålsenligt sätt och så att de svarar mot samkommunens syften och behov 

- övervaka att samkommunens organ och dess personal följer gällande stadganden och 

föreskrifter samt handlar i enlighet med samkommunens intressen 

- följa med utvecklingen i kommunerna inom de sektorer som samkommunens 

verksamhet gäller 

- samarbeta med medlemskommunerna och olika organisationer i samhället 

- svara för organiseringen av den interna kontrollen 

 

9. svara för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över 

beslutens laglighet 
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10. vid behov utse företrädare att föra samkommunens talan, företräda samkommunen i 

organisationer och att företa rättshandlingar vid bevakandet av samkommunens intressen 

 

11. avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut 

 

12. svara för samkommunens arkivfunktion och dokumentförvaltning i enlighet med 

instruktionen för arkivskötseln och dokumentförvaltningen i Kårkulla samkommun 

 

13. ha det övergripande ansvaret för samkommunens gemensamma kommunikation och 

informationshantering samt för behandlingen av personuppgifter 

 

14. fastställa samkommunens lönestrategi och att 

 

15. som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ansvara för lagenlig behandling av 

personuppgifter i samkommunen 

 

 Till styrelsens ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna 

förvaltningsstadga eller annan stadga hör till annat förvaltningsområde.  

 

§ 48 Styrelseordförandens uppgifter 

 

 Styrelsens ordförande 

1. leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av styrelsens uppgifter genom att 

föra diskussioner med de politiska grupperingarna 

2. leder den politiska samverkan som krävs för genomförandet av samkommunens strategi 

genom att hålla kontakt med de politiska grupperingarna och följa lagligheten och 

ändamålsenligheten i samkommunens myndigheters beslut 

3. leder beredningen av direktörsavtalet för samkommunsdirektören och ser till att styrelsen 

och fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt kopplas till beredningsprocessen 

4. för årligen mål- och utvärderingsdiskussioner med samkommunsdirektören. 

 

§ 49 Styrelsens beslutanderätt 

 

 Vid utövande av beslutanderätt bör styrelsen följa av fullmäktige givna anvisningar.  Om inte 

annorlunda är bestämt i lag, förordning, samkommunens grundavtal eller i andra stadgor, 

beslutar samkommunens styrelse också om: 

 

1) samkommunens förvaltningsindelning  

 

2) produktion och försäljning av tjänster till organisationer, samkommuner eller icke 

medlemskommuner 

 

3) köp, försäljning och byte av fast eller lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen 

fastställs av fullmäktige 

 

4) låneupptagning inom ramar som årligen fastställs av fullmäktige 

 

5) avgifter och ersättningar för samkommunens tjänster 

 

6) befrielse från eller framskjutande av skyldigheten att erlägga avgift till samkommunen eller 

förseningsränta för sådan avgift 
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7) skadestånd i sådana fall, där samkommunen är ersättningsskyldig 

 

8) rätten att ingå avtal och förbindelser 

 

9) utse medlemmar till fastighetssektionen och bland medlemmarna utse ordförande och 

viceordförande samt besluta om sektionens mandattid  

 

10) fördelningen av den avtalsenliga lokala justeringsmånen för höjning av uppgiftsrelaterade 

löner eller motsvarande höjningar i de fall enighet om användningen inte kan nås mellan 

arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationernas representanter 

 

11) anvisningar för prövningsbaserade tjänst-/arbetsledigheter 

 

12) övergripande ansvarsområden för samkommunens personal förutom för den personal som 

nämns i § 89 

 

13) uppgiftsbeskrivning för personal som anställs av fullmäktige 

 

14) vilka tjänsteinnehavare vilka räknas till samkommunens ledande tjänsteinnehavare 

 

15) tillstånd till innehav av bisyssla och om återkallande av tillståndet och förbud mot att ta emot 

och inneha bisyssla 

 

16) godkännande av språkstadga 

 

17) tillsättandet av kommittéer och arbetsgrupper för beredning av ett visst ärende eller 

uppgift 

 

18) anvisningar för arkivering och dokumentförvaltning 

 

19) allmänna anvisningar om principerna för kommunikation och information samt utser de 

tjänsteinnehavare som ansvarar för kommunikationen 

 

 

 

Regionala nämnder 

 

§ 50 Sammansättning och mandatperiod 

 

 Fullmäktige tillsätter för sin mandatperiod tre (3) regionala nämnder.  Nämndernas 

verksamhetsområde bestäms i grundavtalet. 

 Fullmäktige väljer till varje nämnd sju (7) ledamöter med personliga ersättare. Bland dessa utser 

fullmäktige ordförande och vice ordförande. Nämndens ordförande ska vara ledamot i 

samkommunens styrelse.  

 

Nämnderna utser för sin mandatperiod föredragande/-n och ställföreträdare för denna/dessa. 

 

§ 51 Regionala nämndernas uppgifter 

 

 De regionala nämnderna har till uppgift att underlydande styrelsen leda och övervaka 

verksamheterna inom sin region vilka inte hör direkt under styrelsen och att: 

 

1) följa med regionens behov, verksamhet, ändamålsenlighet och utveckling 
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2) följa upp att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt 

 

3) bereda förslag med anledning av initiativ från medlemskommunerna 

 

4) ansvara för av styrelsen tilldelade budgetmedel och att verksamheten förverkligas enligt 

dessa 

 

5) avge förslag till ekonomiplan och uppgöra budget inom givna budgetramar 

 

6) avge utlåtande om besättande av tjänsten som regionchef tillsvidare 

 

7) planera och verkställa den regionala verksamheten i samarbete med medlemskommunerna 

och övriga organisationer 

 

8) för sin mandatperiod välja medlemmar till brukarråden samt utse sekreterare för 

brukarråden i enlighet med § 113 

 

9) behandla initiativ från brukarråden i enlighet med principen om vårdtagarnas 

medbestämmande samt bevaka att principen om medinflytande efterföljs 

  

10) handha övriga av styrelsen ålagda uppgifter 

 

§ 52 Regionala nämndernas beslutanderätt 

 

 Vid utövande av beslutanderätt bör nämnderna följa av styrelsen givna anvisningar.  

 

 Regionala nämnderna ska besluta om  

 

1. ingående av avtal och förbindelser om inköp, försäljning, uthyrning eller upphyrning av lös 

egendom i enlighet med de av styrelsen årligen fastställda verkställighetsdirektiven 

 

2. uthyrning och upphyrning av utrymmen inom sin region inom de av styrelsen årligen 

fastställda ramarna i verkställighetsdirektiven. Innan nämnden fattar beslut om uthyrning 

och upphyrning bör ekonomichefen konsulteras.   

 

3. mottagande av medel som donerats eller testamenterats till regionen eller till någon av 

dess verksamhetsenheter samt ansvara för att medlen används i enlighet med styrelsens 

verkställighetsdirektiv och att donatorns vilja fullföljs 

 

4. personalärenden i enlighet med bestämmelserna i kap. 6 ”Beslutanderätt i 

personalärenden”. 

 

 

 
 Fastighetssektionen 

 

§ 53 Styrelsen tillsätter för sin mandatperiod en sektion för fastighetsärenden vid namn 

fastighetssektionen bestående av fem medlemmar med personliga ersättare. Däribland utses 

ordförande och viceordförande.  Sektionens ordförande och en av medlemmarna ska vara 

medlem i samkommunens styrelse.  

 

 

§ 54 Fastighetssektionens uppgifter 
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 Samkommunens fastighetsärenden sköts av en fastighetssektion. 

 

 Fastighetssektionen har till uppgift att: 

 

1. förvalta samkommunens fastigheter 

 

2. ansvara för av styrelsen tilldelade budgetmedel och att verksamheten förverkligas enligt 

dessa 

 

3. avge förslag till ekonomiplan och uppgöra budget för inköp, försäljning och underhåll av 

samkommunens fastigheter, 

 

4. handa övriga av styrelsen anvisade fastighetsärenden 

 

5. vid behov utse företrädare att föra samkommunens talan, företräda samkommunen i 

organisationer eller bolag och att företa rättshandlingar vid bevakandet av samkommunens 

intressen i fastighets och byggärenden. 

 

§ 55 Fastighetssektionens beslutanderätt 

 

 Sektionen ska besluta om 

 

1. tillsättande av andra tjänster än fastighetschefen inom fastighetsservice  

 

2. uthyrning av samkommunens fasta egendom samt upphyrning av fast egendom, 

aktielägenheter och andra liknande utrymmen på uppdrag av styrelsen enligt för 

samkommunens behov enligt förslag av respektive regional nämnd  

 

3. inköp, försäljning, uthyrning eller upphyrning av lös egendom för fastighetsunderhållets 

bruk inom de av styrelsen årligen fastställda ramarna i verkställighetsdirektiven 

 

4. godkännandet av huvudritningar för nybyggen och fastställandet av tidpunkten för 

påbörjandet av byggnadsarbetena 

 

5. godkännande av entreprenadanbud och val av entreprenör för byggnadsprojekt som 

samkommunen låter utföra samt fastställa säkerheter för fullgörande av entreprenadavtal 

 

6. planering och prioritering av renoveringar på uppdrag av styrelsen enligt förslag av resp. 

regional nämnd 

 

7. uppgörandet av långtidsplaner för hur samkommunens fastighetsmassa förvaltas och 

renoveras 

 

8. ingående av avtal och förbindelser i enlighet med de av styrelsen årligen fastställda 

budgetdirektiven 

 

 

§ 56 Styrelsens, nämndernas och fastighetssektionens kommunikation 

 

Styrelsen leder samkommunens kommunikation och information om samkommunens 

verksamhet.  

De regionala nämnderna och fastighetssektionen ska inom sin egen sektor skapa 

förutsättningar för transparens i beredningen av ärenden och beslutsfattandet.  
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Styrelsen, regionala nämnderna, fastighetssektionen, samkommundirektören, samkommunens 

tjänsteinnehavare ska se till att de som utnyttjar tjänsterna får tillräckligt med information om 

allmänt betydelsefulla ärenden som är under beredning och att de kan delta i och påverka 

beredningen av dessa ärenden. I kommunikationen ska det användas ett klart och begripligt 

språk och olika användargruppers behov ska beaktas. 
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Kapitel 5 

Sammanträdesförfarande 

 

§ 57 Sätt att fatta beslut i ett organ 

 

 Styrelsen, de regionala nämnderna och fastighetssektionen kan fatta beslut vid ett ordinarie 

sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen eller i ett elektroniskt 

sammanträde enligt 98 § i kommunallagen. Förfarandet kan tillämpas på alla ärenden som hör till 

organets behörighet. 

 

§ 58 Sammanträdets tid och plats 

 

 Varje organ håller sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som organet beslutar. 

 

 Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av 

medlemmarna gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för 

behandlingen av ett angivet ärende. Ordförande bestämmer då när sammanträdet ska hållas. 

 Ordförande kan av grundad anledning inställa ett sammanträde.  

 

§ 59 Deltagande i sammanträde genom elektronisk förbindelse 
 

 Samkommunens kollegiala organs ledamöter och personer som har närvarorätt och yttranderätt 

vid organens sammanträden kan delta i sammanträdena via elektronisk förbindelse eller någon 

annan lämplig teknisk dataöverföring. Den elektroniska förbindelsen ska i så fall ordnas så att de 

som deltar i sammanträdet kan höra och se varandra. 

  

 Sammanträdets ordförande ska se till att den som deltar i sammanträdet med hjälp av elektronisk 

förbindelse kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärenden under hela sammanträdet. 

Om den elektroniska förbindelsen avbryts, ska ordföranden omedelbart avbryta sammanträdet. 

 

 Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och yttranderätt vid 

organets sammanträden får vara närvarande.   

 

 För att få delta i sammanträde via elektronisk förbindelse, ska den ledamot eller person med 

närvarorätt och yttranderätt som vill delta i sammanträdet via elektronisk förbindelse meddela om 

detta till organets ordförande och protokollförare minst två vardagar före sammanträdet.  

 

 Allmänheten ska ges möjlighet att följa fullmäktiges elektroniska sammanträden. 

 

§ 60 Sammankallande av sammanträde 

 

 Ordföranden, eller om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden sammankallar till sammanträde. 

 I kallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet samt vilka ärenden som ska 

behandlas (föredragningslista). Föredragningslistan ska om möjligt sändas ut tillsammans med 

sammanträdes-kallelsen. 

 

 Sammanträdeskallelsen ska sändas till ledamöterna och till övriga som har närvarorätt eller 

närvaroplikt. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar minst sju dagar före 

sammanträdet. 

 

 Kallelse till fullmäktiges sammanträde, föredragningslista och bilagor samt protokollet för 

sammanträdet delges medlemskommunerna på svenska och finska.  
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 Kallelsen till sammanträdet, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan 

sändas elektroniskt. Då ska den tekniskt ansvariga tjänsteinnehavaren ombesörja att den 

tekniska utrustningen, de tekniska systemen och förbindelserna som behövs är tillgängliga.  

 

Organens föredragningslistor ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen 

ska sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse 

strykas i föredragningslistan. I en föredragningslista som läggs ut på webben kan man stryka 

enskilda ärenden som saknar särskilt informationsintresse eller om beredningen av ett ärende av 

särskilda skäl inte publiceras före beslutsfattandet.  

 

§ 61 Fortsatt sammanträde 

 

 Om organet inte slutbehandlat ärendena vid ett sammanträde, kan ordföranden hänskjuta behand-

lingen till ett fortsatt sammanträde. Särskild kallelse behöver då inte sändas ut.  Man bör dock 

försöka underrätta de frånvarande om det fortsatta sammanträdet. 

 

§ 62 Kallande av ersättare 

 

 Om en medlem är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han/hon be sin ersättare delta i sitt 

ställe och meddela protokollföraren.  När en ledamot är jävig i någon fråga eller på grund av 

förhinder inte kan delta i behandlingen av något ärende, ska han/hon be sin ersättare delta i 

ärendets behandling. Också ordföranden eller föredraganden kan förmedla kallelsen till ersättaren. 

 

§ 63 Sammanträdesrutiner 

 

 Sedan ordföranden öppnat sammanträdet konstaterar han/hon vilka som är närvarande och om 

sammanträdet är lagligt och beslutfört. 

 

 Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida inte organet beslutar 

annat. 

 

 Om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag kan organet 

med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till 

sammanträde.   

 

§ 64 Ordförandeskap  

 

 Ordföranden ska leda behandlingen av ärendena och sörja för ordningen under sammanträdena. 

Ordföranden får efter att han/hon gett en varning besluta att personer som uppträder olämpligt 

ska avlägsnas. Om det uppstår oordning ska ordföranden avbryta eller upplösa sammanträdet. 

 

§ 65 Tillfällig ordförande 

 

 Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende ska en 

tillfällig ordförande väljas för sammanträdet eller för behandlingen av det berörda ärendet. 

 

§ 66 Närvaro vid sammanträden 

 

 Vid samkommunens kollegiala organs sammanträden har förutom medlemmarna följande 

personer närvaro- och yttranderätt: 

 

1) vid styrelsens sammanträden fullmäktiges ordförande och viceordförande, samkommuns-

direktören samt vid behov ekonomichefen, chefen för expert-och utvecklingscentret, 

personalchefen, verksamhetschefen, fastighetschefen och IT-chefen.  
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2) vid övriga organs sammanträden styrelsens ordförande och samkommunsdirektören. 

 

Om andra än ovan nämnda personers närvaro- och yttranderätt beslutar respektive organ. 

 

 Bestämmelser om styrelsens representation vid fullmäktiges sammanträden ingår i fullmäktiges 

arbetsordning.  

 

§ 67 Styrelsens representanter i övriga organ 

 

 Styrelsen kan inom sig utse representanter till andra organ. Representanterna har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. Också en ersättare i styrelsen kan utses till representant.  

 

§ 68 Föredragning 

 

 Vid sammanträden i samkommunens kollegiala organ fattas beslut på föredragning av en 

tjänsteinne-havare. 

 

 Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen (utgångsförslag). Om föredraganden har 

ändrat det förslag som finns på föredragningslistan innan organet fattat beslut i ärendet, är det 

ändrade förslaget utgångsförslag.  

 Om föredraganden föreslår att ett ärende ska avföras från föredragningslistan avförs ärendet, 

om inte organet beslutar något annat. 

 

 Samkommunsdirektören har rätt att i enskilda fall överta föredragningen av ett ärende som enligt 

förvaltningsstadgan hör till en annan tjänsteinnehavare.  

 

 När föredraganden eller dennes ställföreträdare inte kan föredra ärendet på grund av jäv eller 

förhinder behandlas ärendet utgående från ordförandens redogörelse utan föredragning av en 

tjänsteinnehavare.  

Organet kan också av särskilda skäl besluta att ett ärende behandlas på basis av ordförandens 

redogörelse utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Då kan organet besluta att 

ordförandens förslag ligger till grund för behandlingen och då kräver förslaget inget understöd.  

 

Om föredragandens förslag är att ärendet ska återremitteras för beredning, kan organet avgöra 

saken genom sitt beslut endast av grundad anledning. 

 

 Samkommunsdirektören har rätt att låta anteckna sin åsikt i föredragningslistan till styrelsens, 

nämndernas och fastighetssektionens sammanträden även då samkommunsdirektören inte själv är 

föredragande.   

Likaså har verksamhetschefen rätt att låta anteckna sin åsikt i föredragningslistan till de regionala 

nämndernas sammanträden. 

 

§ 69 Jäv  

 

Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge en 

motivering till jävet och dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sammanträdet.  

 

Ordföranden ska vid behov låta organet avgöra om en person som deltar i sammanträdet är 

jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara av 

betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig. När personen gett sin redogörelse ska 

han eller hon lämna sammanträdet. 
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När organet avgör frågan om jäv för en person, får personen delta i behandlingen av sitt jäv 

endast i ett sådant undantagsfall som avses i 29 § i förvaltningslagen. 

 

Beslutet om jäv ska motiveras i protokollet. 

 

§ 70 Bordläggning och återremiss för beredning 

 

Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet, 

återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att 

behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra sig 

endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns enhälligt eller genom omröstning, 

avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter behandlingen 

av ärendet.  

 

§ 71 Omröstning och val 

 

 I fråga om omröstning och val gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i fullmäktiges 

arbetsordning. 

 

§ 72 Konstaterande av beslut  

 

Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden att 

grundförslaget är organets beslut. 

 

Om ordföranden konstaterar att organet enhälligt understöder ett förslag som framställts vid 

sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är organets beslut.   

 

Förslag som tas upp till omröstning 

 

Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa förslag eller 

förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till omröstning. 

 

Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses 

ha förfallit och inte tas upp till omröstning. 

 

§ 73 Uppgörande, justering och framläggande av protokoll 

 

 Samkommunens protokoll uppgörs av en protokollförare under ledning av ordföranden. Som 

protokollförare fungerar den tjänsteinnehavare som vederbörande organ därtill förordnat. 

Protokollet ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet 

ska justeras på det sätt som organet beslutar.  

 

 Protokollet kan även justeras elektroniskt.  I ett sådant fall delges protokolljusterarna det av 

ordföranden och protokollföraren godkända protokollet elektroniskt. Protokolljusterarna 

meddelar elektroniskt att de godkänner protokollet eller meddelar vilka ändringar de föreslår. 

När man kommit överens om innehållet bekräftar ordföranden och sekreteraren protokollet 

med sina underskrifter. Protokolljusterarnas godkännanden bifogas protokollet.  

 

I protokollet ska antecknas 

 

1) om konstitueringen: 

* organets namn, 

* tidpunkten för inledande och avslutande av sammanträdet samt sammanträdesplatsen, 

* närvarande och frånvarande och i vilken egenskap deltagarna varit närvarande, 
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* sammanträdets laglighet och beslutförhet, 

 

2) om ärendenas behandling: 

* rubrik för ärendena, 

* beredarens/beredarnas redogörelse för ärendena, 

* föredragandens/föredragandenas beslutsförslag, 

* jäv, 

* framlagda förslag och om de fått understöd, 

* omröstning: omröstningssätt, omröstningsförfarande, omröstningsproposition och 

omröstningens resultat, 

* val, valsätt och valresultat, 

* konstaterande av beslut, 

* avvikande mening, 

 

3) om lagligheten: 

* anvisningar för rättelseyrkan och besvärsanvisning, 

* ordförandens underskrift, 

* protokollförarens kontrasignering, 

* anteckning om protokolljustering, 

* anteckning om framläggning ifall protokollet framlagts offentligt. 

 

 Till protokollet ska bifogas anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning. 

 

 Vad ovan föreskrivs ska i tillämpliga delar iakttas beträffande beslut som fattats av styrelsen, 

nämnder, tjänsteinnehavare eller en förtroendevald. 

 

§ 74 Delgivning av beslut  

 

Protokoll från fullmäktige, styrelsen och regionala nämnder med tillhörande anvisningar om 

omprövningsbegäran eller besvärsanvisning ska efter justeringen hållas tillgängliga i 

samkommunens datanät så som det närmare bestäms i 140 § i kommunallagen.  

 

Protokoll från revisionsnämnden och övriga myndigheter delges på motsvarande sätt, om 

myndigheten i fråga anser att det är nödvändigt.  

 

§ 75  Övertagningsrätt för styrelsen 

 

 Styrelsen, styrelsens ordförande och samkommunsdirektören kan besluta att ett ärende som 

delegerats till en underlydande myndighet ska tas upp till behandling i styrelsen. 

 

 Beslutet om övertagande av ett ärende till behandling ska fattas inom den tid som stadgas i 

kommunallagen.  

 

§ 76 Övertagningsrätt för regionala nämnder 

 

 En regional nämnd, nämndens ordförande och regionchefen kan i enlighet med 92 § i 

kommunallagen besluta att ett ärende som delegerats till en underlydande myndighet ska tas upp 

till behandling i nämnden. 

 

 Beslutet om övertagande av ett ärende till behandling ska fattas inom den tid som stadgas i 

kommunallagen.  

 

§ 77 Meddelande av beslut i ärenden som ett högre organ kan ta upp till behandling 
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 En myndighet som lyder under styrelsen eller en regional nämnd ska inom fyra dagar efter det att 

ett protokoll justerats meddela styrelsen och den behöriga nämnden de beslut som kan tas upp till 

behandling i styrelsen eller nämnden, utom när det gäller sådana ärenden eller ärendegrupper där 

styrelsen eller nämnden har beslutat att inte utnyttja sin övertagningsrätt.   Meddelandet ska ges 

elektroniskt till de personer som styrelsen eller regionala nämnden förordnat.  

Om beslutsprotokollet inte justeras, räknas tidsfristen från det att protokollet undertecknades. 

Beslut i sådana ärenden som inte behöver meddelas, kan utan hinder av den högre instansens 

övertagningsrätt verkställas om inte styrelsen eller en nämnd i något enskilt fall meddelat att 

den har för avsikt att ta upp ärendet till behandling.  

 

§ 78 Samkommunens arvoden och ersättningar  

 

 Till förtroendevald betalas arvode för skötseln av förtroendeuppdraget, ersättning för förlust av 

förtjänst liksom även för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande 

av vikarie, anordnande av barndagvård eller annan motsvarande orsak i enlighet med 

arvodesstadga för Kårkulla samkommun samt ersättning för resekostnader och dagtraktamente. 
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III  SAMKOMMUNENS PERSONAL 
 

Kapitel 6  

Personalorganisation 

 

§ 79 Samkommunens ledning 

 

 Samkommunsdirektören är samkommunens högsta ledande tjänsteinnehavare och direkt 

underställd styrelsen.  

 

§ 80 Samkommunsdirektörens ställföreträdare 

 

 Då samkommunsdirektören är jävig eller förhindrad eller då tjänsten är vakant sköts de därtill 

hörande uppgifterna av någon annan ledande tjänsteinnehavare på det sätt som styrelsen 

bestämmer för en tid om högst sex månader. 

 

 Fullmäktige kan, om tjänsten är obesatt eller frånvaron räcker längre än sex månader, anställa en 

innehavare av tjänsten på viss tid. 

 

§ 81 Behörighetsvillkor för samkommunsdirektören 

 

 Av den som utses till samkommunsdirektör krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, 

god administrativ förmåga och sådan förtrogenhet med området som uppgiften kräver.  

 

§ 82 Personalorganisation   

 

 Personalorganisationen är uppdelad i expert- och utvecklingscenter (EUC), regional förvaltning 

och centralförvaltning samt i serviceenheter som lyder under expert- och utvecklingscentret och 

den regionala förvaltningen.  Till centralförvaltningen hör allmän förvaltning, ekonomi-, 

personal-, och fastighetsförvaltning samt informations- och kommunikationsteknik.   
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Samkommunens 

personalorganisation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83 Lagstadgad ledargrupp för specialomsorger 

 

 Ledargruppens sammansättning 

  Samkommunsdirektören utser en lagstadgad ledargrupp för specialomsorger för en 

mandatperiod om fyra år i enlighet med gällande lagstiftning samt ordförande och 

viceordförande för gruppen. Samkommunsdirektören utser samtidigt sekreterare och 

föredragande i gruppen. 

 

 Ledargruppens uppgifter 

 Ledargruppen har utöver vad som stadgas i lag till uppgift att: 

 

1) besluta om principerna för samt uppgörandet av personliga omsorgsprogram, 

2) fastslå individuella serviceavgifter, 

3) avge utlåtanden om serviceavgifter till styrelsen 

 

§ 84 Samkommunens tjänster och anställda i arbetsavtalsförhållande 

 

 Samkommunen har en tjänst som samkommunsdirektör.  

 

 Utöver denna tjänst kan samkommunen anställa personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande 

tillsvidare eller för viss tid med beaktande av bestämmelserna i § 97 och 98. 
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Kapitel 7  

Uppgifter, beslutanderätt, samarbetsformer, medinflytande 

 
§ 85 Samkommunsdirektörens övergripande uppgifter och beslutanderätt 

 

 Samkommunsdirektören, som är direkt underställd styrelsen har till uppgift att leda, utveckla 

och övervaka samkommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet.  

 

Samkommunsdirektörens beslutanderätt omfattar att: 

 

1) generellt anställa personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande om detta inte hör till 

någon annan myndighet, annat organ eller tjänsteinnehavare, 

 

2) tillsätta arbetsgrupper för att koordinera och utveckla verksamheten,  

 

3) representera eller vid förfall kalla eller utse någon annan att företräda samkommunen,  

 

4) såvida styrelsen inte annorlunda besluter själv eller genom befullmäktigat ombud föra 

samkommunens talan vid domstolar och andra myndigheter liksom också vid sådana 

sammanslutningars och samfunds möten, i vilka samkommunen är delägare eller medlem, 

 

5) då ledande tjänsteinnehavare är förhindrad att sköta sina uppgifter, besluta i de ärenden 

som ledande tjänsteinnehavarens beslutanderätt omfattar enligt förvaltningsstadgan. 

 

§ 86 Ekonomichefens beslutanderätt 

 

Ekonomichefens beslutanderätt omfattar att besluta om: 

 

- serviceavgifter i den mån detta inte hör till någon annan myndighet, 

 

- säkerheter för betalning av skulder till samkommunen eller fullgöra andra prestationer som 

tillkommer samkommunen samt befrielse från skyldighet att ställa säkerhet, 

 

- fördelningen av anslagen i investeringsbudgetens projektgrupp 3, mellan IT-utrustning, 

första inredningar och bilanskaffningar på förslag av ledningsgruppen. 

 

§ 87 Verksamhetschefens beslutanderätt 

 

Verksamhetschefens beslutanderätt omfattar att besluta i de ärenden som regionchefernas 

beslutanderätt omfattar enligt förvaltningsstadgan, då en regionchef är förhindrad att sköta sina 

uppgifter.  

 

§ 88 Tjänsteinnehavarnas övergripande uppgifter 

  

 De övergripande uppgifterna för samkommunens tjänsteinnehavare är att inom sitt 

ansvarsområde:  

   

1. Svara för ledningen och samordningen av verksamheten för att de uppställda målen årligen 

fullföljs 

 

2. Övervaka att budgeten noggrant följs, fortlöpande hålla det styrande organet underrättat om 

budgetens förverkligande samt vid behov och i god tid göra framställningar om 
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budgetändringar till det styrande organet 

 

3. Svara för att fullmäktige, styrelsen, nämnder, fastighetssektionen, samkommunsdirektören 

och medlemskommuner får information om verksamheten samt om de behov som finns 

inom respektive ansvarsområde 

 

4. Svara för att verksamheten planeras och förverkligas i samarbete med kommunernas social- 

och hälsovård, utbildningsarrangörer och arbetskraftsmyndigheter samt andra 

myndigheter 

 

5. Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktige, styrelsen, fastighetssektionen och 

nämnderna samt ansvara för att fattade beslut verkställs 

 

6. Samordna verksamheten inom sitt ansvarsområde och svara för samarbete med övriga 

enheter och regioner 

 

7. Ansvara för att personalens yrkesskicklighet upprätthålls 

 

8. Svara för att arbetarskyddet förverkligas i enlighet med samkommunens arbetarskyddsprogram 

samt ansvara för att förebyggande åtgärder vidtas på basis av utförda riskbedömningar 

 

9. Svara för den interna och externa informationen inom sitt ansvarsområde i enlighet med 

samkommunens kommunikationsstrategi och –anvisningar 

 

10. Svara för personalärendena inom sin verksamhet i enlighet med denna stadga, 

personalstrategin med där tillhörande handlingsplan och styrelsens anvisningar. 

 

11. svara för personuppgifter inom sin verksamhet behandlas i enlighet med Europeiska 

unionens allmänna dataskyddsförordning och styrelsens anvisningar 

 

§ 89 Tjänsteinnehavares ansvarsområden 

 

 Verksamhetschefen 

  Ansvarsområde: 

att skapa förutsättningar för att samkommunens service- och vårdpalett motsvarar 

behovet av specialomsorger samt att verksamheten upprätthålls, samordnas och 

utvecklas så att kraven på kvalitet och kostnadseffektivitet tillgodoses. 

 

Chefen för expert- och utvecklingscentret  

Ansvarsområde: 

- ledning, utveckling och övervakning av expertis- och utvecklingstjänster  

-  ledning, utveckling och övervakning av samkommunens utvecklings- och 

kvalitetsarbete, institutionsvård, basservice samt kris- undersöknings- och 

rehabiliteringsverksamhet (KUR) 

 

 Ekonomichefen  

Ansvarsområde: 

ledning, utveckling och övervakning av samkommunens ekonomi 

 

Personalchefen 

Ansvarsområde: 

ledning, utveckling och övervakning av samkommunens personalpolitik och 

utbildningsverksamhet samt ledning av personalförvaltning. 
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 Fastighetschefen: 

 Ansvarsområde  

- ledning, utveckling och övervakning av samkommunens fastighetsförvaltning 

- ledning, utveckling och övervakning av samkommunens fastighetsskötsel 

omfattande nyproduktion, sanering, renovering och byggprojekt.  

IT-chef 

Ansvarsområde 

-ledning, utveckling och övervakning av samkommunens informations- och 

kommunikationsteknik  

Överläkaren 

Ansvarsområde 

- ledning, utveckling och övervakning av medicinska frågor. 

 

 Regionchefen 

Ansvarområde: 

- ledning, utveckling och övervakning av verksamheten inom sin region.  

 Enhetschefen 

Ansvarsområde: 

- ledning, utveckling och övervakning av verksamheten inom sin serviceenhet. 

 

Regional teknisk disponent 

 Ansvarsområde: 

- ledning, utveckling och övervakning av samkommunens fastighetsskötsel 

omfattande nyproduktion, sanering, renovering och byggprojekt i sin region.  

 

 Arbetarskyddschefen 

- ledning, utveckling och övervakning av samkommunens arbetarskydd  

 

 Protokoll ska föras över de beslut som tjänsteinnehavare fattar. Tjänsteinnehavarna ska med 

beaktande av § 77 i denna stadga meddela organet de beslut som kan tas upp till behandling i 

styrelsen eller en regional nämnd. 

 

§ 90 Uppgiftsbeskrivningar  

 

De uppgifter som hör till de ledande tjänsteinnehavarna utöver de övergripande uppgifterna som 

föreskrivs i § 88 ingår i resp. tjänsteinnehavares uppgiftsbeskrivning. I samkommunens 

uppgiftsbeskrivningar ingår även bestämmelser om personalens position i organisationen, 

behörighetsvillkor, uppgifter och befogenheter. 

 

Uppgiftsbeskrivningarna granskas kontinuerligt i samband med utvecklingssamtalet samt vid byte 

av personal eller då arbetsuppgifterna förändras. 

 

Uppgiftsbeskrivningarna godkänns av  

 

- styrelsen för samkommunsdirektören  

- samkommunsdirektören för tjänsteinnehavare som väljs av styrelsen 

- personalchefen för övrig personal  
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Beslutanderätt i personalärenden 

 

§ 91 Tillämpning av bestämmelser i kapitel 6 

 

 Beslut i frågor som anknyter till tjänsteförhållande och tjänsteinnehavare och som regleras i 

lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller i annan lag fattas av de beslutande organ som 

anges i denna förvaltningsstadga, om inte annat föreskrivs i gällande lagstiftning. 

 

§ 92 Styrelsens allmänna befogenheter i personalfrågor 

 

 Styrelsen har befogenheter att besluta om personalfrågor till den del befogenheterna inte 

regleras i lag eller i förvaltningsstadgan. 

 

§ 93 Inrättande och indragning av tjänster samt ombildning av tjänsteförhållanden till 

arbetsavtals-förhållanden 

 

 Om inrättande och indragning av tjänster samt om ombildning av tjänsteförhållande till 

arbetsavtals-förhållande beslutar styrelsen.  

 

§ 94 Ombildning till deltidsanställning 

 

 Beslut om att ombilda ett tjänste- eller ett arbetsavtalsförhållande till deltidsanställning fattas av 

den myndighet som beslutar om anställning. 

 

§ 95 Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande 

 

 Beslut om förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande, i de fall som 

avses i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, görs av den myndighet som beslutar om 

anställningen av ifrågavarande tjänsteinnehavare.  Vid förflyttning av personal ska 

bestämmelserna i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och lagen om arbetsavtal iakttas. 

 

§ 96 Förflyttning av personal i arbetsavtalsförhållande till andra uppgifter och omfördelning av 

arbetsuppgifter  

 

 Regional nämnd / ledande tjänsteinnehavare beslutar om 

- förflyttning tillsvidare av personal som lyder under resp. organ eller ledande 

tjänsteinnehavaren mellan serviceenheter/verksamheter och inom förvaltningen utan den 

berördas samtycke med beaktande av personalens behörighet och arbetsuppgifter. 

 

Regionchefen beslutar om  

- förflyttning tillsvidare av personal mellan serviceenheter/verksamheter med den berördas 

samtycke. 

 

Regionchefen beslutar om  

- tidsbunden förflyttning av personal mellan serviceenheter/verksamheter utan den 

berördas samtycke för högst ett år med beaktande av personalens behörighet och 

arbetsuppgifter. 

 

 Enhetschefen beslutar om  

- förflyttning av personal inom respektive serviceenhet med beaktande av personalens 

behörighet och arbetsuppgifter. 

 

 Innan beslut om förflyttning fattas ska personalchefen konsulteras.  
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Fördelning av personalresurser 

 

Verksamhetschefen beslutar om 

- fördelning av personalresurserna inom och mellan regionerna 

 

Regionchefen och ledande tjänsteinnehavare beslutar om 

- fördelning av personalresurserna inom resp. region eller verksamhet 

 

Enhetschefen  

- beslutar om fördelningen av personalresurserna inom sin serviceenhet. 

 

§ 97 Ledigförklarande 

 

Beslut om ledigförklaring av en tjänst, tjänste- eller arbetsförhållande tas av den myndighet som 

fattar beslut om anställningen innan tjänsten, tjänste- arbetsförhållandet ledigförklaras.  Tjänsten 

som samkommunsdirektör ledigförklaras av styrelsen. 

 

 Lediga tjänster och anställningar i arbetsavtalsförhållande utannonseras i samkommunens 

allmänna datanät samt vid behov på annat sätt som samkommunen beslutat.   

 

 Vid ledigförklarandet av en tjänst ska bestämmelserna om offentligt ansökningsförfarande i 

lagen om kommunala tjänsteinnehavare iakttas. 

 

 Anställande myndighet beslutar i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare om 

förlängning av ansökningstiden, nytt ansökningsförfarande eller om att lämna tjänsten obesatt. 

 

§ 98 Beslutanderätt vid val av personal 

 

 Personalen anställs i Kårkulla samkommun i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. 

 

 Beslut om val av följande tjänsteinehavare fattas av : 

 

 Fullmäktige:   

- samkommunsdirektör  

 

 Styrelsen:  

- ekonomichef 

- överläkare/läkare 

- chef för expert- och utvecklingscentret 

- personalchef 

- verksamhetschef 

- regionchef 

- fastighetschef 

- IT-chef 

- arbetarskyddschef 

  

 Regional nämnd:   

- övriga tjänsteinnehavare inom regionen  

 

 Fastighetssektionen: 

- regional teknisk disponent 

 

 Beslut om anställning av personal i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 
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 Ledande tjänsteinnehavare och regionchefen har rätt att besluta om anställning av personal 

inom sitt ansvarsområde i arbetsavtalsförhållande för viss tid och tillsvidare samt i 

tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år. 

 

Enhetschefen har rätt att anställa personal i arbetsavtalsförhållande för viss tid om högst ett år. 

 

 Den anställande myndigheten fattar beslut om prövotid, avtal om prövotid, prövotidens längd, 

kontroll om brottslig bakgrund samt utredning om hälsotillstånd i enlighet med 

bestämmelserna i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) och lagen om arbetsavtal 

(55/2001). 

 

 Om den som valts till en tjänst säger upp sig innan tjänsteutövningen inletts och inget utsetts i 

reserv, behöver tjänsten inte ledigförklaras på nytt, utan en ny tjänsteinnehavare kan väljas bland 

dem som sökt tjänsten och som uppger att ansökningen fortfarande gäller.  

 

Styrelsen fattar beslut om hävning av tjänsteförhållandet under prövotid för 

samkommunsdirektören.  

 

 Den myndighet som beslutar om valet ska fastställa lönen i enlighet med den i samkommunen 

ikraftvarande lönesättningsbilagan som används som lönesättningsgrund.  Vid fastställande av 

lönen ska personalchefen konsulteras.  

 

 Ett villkorligt valbeslut av fullmäktige fastställs av styrelsen, ett villkorligt valbeslut av styrelsen av 

samkommunsdirektören och ett villkorligt beslut av en regional nämnd av resp. regionchef. Ett 

villkorligt valbeslut som fattats av en tjänsteinnehavare fastställs av tjänsteinnehavaren i fråga. 

 

§ 99 Tjänst- eller arbetsledighet 

 

1. Tjänst- eller arbetsledighet som inte är beroende på prövning 

 

Sådan tjänst- eller arbetsledighet som samkommunens personal enligt lag, 

tjänstekollektiv-avtal eller denna stadga har ovillkorlig rätt till beviljas av 

 

1) Styrelsen då det är fråga om ledighet för samkommunsdirektören 

 

2) Samkommunsdirektören då det är fråga om ledighet för ledande 

tjänsteinnehavare och övrig direkt underlydande personal 

 

3) Ledande tjänsteinnehavare då det är fråga om ledighet för direkt underlydande 

personal 

 

4) regionchef då det är fråga om ledighet för direkt underlydande personal 

 

5) Enhetschef då det är fråga om ledighet för underlydande personal 

 

2. Tjänstledighet eller arbetsledighet som är beroende på prövning (inkluderande bl.a. även 

deltidstillägg och alterneringsledigheter) 

 

Beslut om prövningsbaserad tjänst-/arbetsledighet och om avbrytande och återkallande 

av ledigheten fattas av 

 

1) Fullmäktige 

för samkommunsdirektören för en längre tid än sex månader 

 



  34(42) 
  
   

2) Styrelsen 

för samkommunsdirektören för en tid om högst sex månader och för ledande 

tjänsteinnehavare för en längre tid än ett år  

 

3) Samkommunsdirektören 

för ledande tjänsteinnehavare och för direkt underlydande personal för en tid om 

högst ett år 

 

4) Regionala nämnder 

för regionchefer, enhetschefer och övriga anställda i regionerna för en längre tid 

än ett år 

 

5) Fastighetssektionen 

för personal underlydande fastighetsservice för en längre tid än ett år 

 

6) Ledande tjänsteinnehavare 

för underlydande personal för en tid om högst ett år 

 

7) Regionchef för enhetschefer för en tid om högst ett år 

 

8) Enhetschef 

för underlydande personal för en tid om högst ett år. 

 

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser beaktas den sammanlagda fortlöpande tiden för 

tjänstledigheten/arbetsledigheten vid avgörandet av vilken myndighet som är behörig. 

 

Samkommunens anvisningar för beviljande av prövningsbaserad tjänst-/arbetsledighet inklusive 

avlöning ska följas när beslut om ledighet fattas. 

 

§ 100 Semester 

 

 I enlighet med godkända riktlinjer för beviljande av semester i Kårkulla samkommun beviljar 

- styrelsen semester för samkommunsdirektören 

- samkommunsdirektören semester för ledande tjänsteinnehavare och för direkt underlydande 

personal  

- samkommunens tjänsteinnehavare för direkt underlydande personal  

 

Innan enheternas semestrar fastställs ska regionchefen konsulteras. 

 

§ 101 Ställföreträdare 

 

Ställföreträdare för enhetscheferna utses av regionchefen. 

 

§ 102 Vikarier och visstidsanställd  

 

Beslut om anställande av vikarier och personal för viss tid fattas vid behov av den myndighet 

eller den tjänsteinnehavare som beviljat tjänst- eller arbetsledigheten. 

 

§ 103 Myndighet som beslutar om uppsägning, beviljar avsked och beslutar om permittering 

 

 Fullmäktige fattar beslut om uppsägning av eller förflyttning av samkommunsdirektören till 

andra uppgifter. 

 

 Styrelsen beviljar avsked till de tjänsteinnehavare styrelsen väljer. Övriga tjänsteinnehavare och 
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anställda i arbetsavtalsförhållande beviljas avsked av den myndighet som fattar beslut om 

anställning.  

 Styrelsen beslutar om permittering. Styrelsen kan delegera verkställigheten av 

permitteringsbeslutet till verksamhetschefen och regioncheferna. 

 

§ 104 Avstängning från tjänsteutövning 

 

 Beslut om avstängning från tjänsteutövning fattas i enlighet med bestämmelserna i lagen om 

kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) av styrelsen.  Om avstängning av 

samkommunsdirektören beslutar dock fullmäktige. 

 

§ 105 Ändring av yrkesbeteckning 

 

Beslut om ändring av yrkesbeteckning för tjänst görs av styrelsen.  

 

 Om ändring av yrkesbeteckning för befattningar i personalstaten beslutar personalchefen.  

 

§ 106 Individuella tillägg och prövningsbaserade lönehöjningar 

 

 Personalchefen godkänner individuella tillägg, även prövningsbaserade samt prövningsbaserade 

lönehöjningar och resultatbonus enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen på förslag av 

samkommunens tjänsteinnehavare. 

 

§ 107 Bisysslotillstånd och konkurrerande verksamhet  

 

 Ansökan om tillstånd för bisyssla i enlighet med bestämmelserna i lagen om kommunala 

tjänsteinnehavare (304/2003) görs till styrelsen.  Beslut om återkallande av tillståndet och förbud 

mot att ta emot och inneha bisyssla fattas av styrelsen. Skyldigheten gäller inte arbetstagare.  

 

§ 108 Tjänsteresa, övertid och upplysningar om hälsotillstånd 

 

Samkommunsdirektören beslutar om följande personalfrågor gällande ledande tjänsteinnehavare 

och direkt underlydande personal på allmän förvaltning:  

- tjänstereseförordnande 

- begäran om upplysningar om hälsotillståndet och förordnande av kontroller och 

undersökningar av hälsotillståndet. 

 

Samkommunens tjänsteinnehavare beslutar om följande personalfrågor för underlydande 

personal: 

- förordnar vid behov personalen att utföra mertids-, kvälls-, övertids-, lördags- och söndags-

arbete samt att vara i beredskap 

- utfärdar tjänstereseförordnande för underlydande personal 

- inbegär upplysningar om hälsotillstånd och förordnar kontroller och undersökningar av 

hälsotillstånd enligt gällande lagstiftning. 

 

§ 109 Personalens behörighetsvillkor 

 

 Styrelsen fastställer behörighetsvillkoren för personalen i enlighet med gällande lagstiftning. 

Personalchefen ansvarar för att en särskild förteckning över gällande behörighetsvillkor och 

yrkesbeteckningar på tjänster och befattningar upprätthålls. 

 

 Av personalen krävs kunskaper i svenska och finska i enlighet med samkommunens språkstadga. 

Ur språkstadgan framgår på vilket sätt språkkunskaperna för personalen ska styrkas. 
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Samarbetsformer 

 

§ 110 Administrativ samordning 

 

 För att koordinera beredningen av ärenden och samordna verksamhet som berör hela 

samkommunen tillsätter samkommunsdirektören en ledningsgrupp. Ledningsgruppen har ingen 

självständig beslutanderätt. 

 

§ 111 Arbetsplatsdemokrati 

 

Samarbetskommittén utgör arbetsplatsdemokratiskt samarbetsorgan som är gemensamt för 

hela samkommunen. Samarbetskommittén fungerar även som lagstadgad 

arbetarskyddskommission. 

 

§ 112  Personalmöten 

 

 Cheferna sammankallar regelbundet sin personal till arbetsplatsmöten för diskussion om 

gemensamma arbetsuppgifter och för utbyte av information.  

 

 

Medinflytande   

 

§ 113 Brukarråd 

 

 För att öka brukarnas inflytande och med tanke på verksamheten finns i varje region ett 

brukarråd, med högst fem (5) medlemmar och två (2) ersättare. Medlemmarna väljs av den 

regionala nämnden för fyra år i gången bland de personer som sin sysselsättning och/eller 

boendeservice av samkommunen. Nämnden utser samtidigt en av samkommunen anställd 

person till sekreterare för brukarråden. Rådet utser inom sig ordförande och viceordförande. 

 

 

 Brukarrådens huvudsakliga uppgift är att ha insyn i den fysiska, psykiska och sociala miljö som 

de personer som får service av samkommunen lever och arbetar i, ta initiativ och avge förslag till 

förbättringar till den regionala nämnden och regionchefen samt bevaka att principen om 

medinflytande efterföljs. 

 

§ 114 Anhörigråd 

För att öka anhörigas delaktighet och medinflytande ska det finnas ett anhörigråd i varje region 

med minst fem (5) medlemmar. Genom anhörigråden tar man vara på anhörigas kunskaper och 

erfarenheter, de kan bistå med värdefulla aspekter angående servicen och ge utlåtanden i 

ärenden om verksamheten. Medlemmarna väljs av den regionala nämnden så att de i mån av 

möjlighet representerar brukare i olika åldrar, med olika grad av funktionsnedsättning och från 

olika verksamhetsformer. Sekreterare i respektive anhörigråd är regionchefen. Anhörigråden 

utses för två år i gången. 
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IV SAMKOMMUNENS EKONOMI OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 

 

Kapitel 8  

Samkommunens ekonomi 
 

§ 115 Budgetens verkställighet 

 

 Fullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de 

enskilda organens uppgifter och projekt. 

 

 Styrelsen och nämnder godkänner dispositionsplaner som grundar sig på budgeten. Rätten att 

godkänna dispositionsplaner kan överföras på underlydande tjänsteinnehavare. 

 

§ 116 Ändringar i budgeten 

 

 Ändringar i budgeten ska föreläggas fullmäktige för beslut under budgetåret. Efter budgetåret kan 

ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats 

kan förslag till ändringar i budgeten inte föreläggas fullmäktige. 

 

 Vid förslag till ändringar i anslagen bör också utredas vilken verkan ändringarna får på 

verksamhetsmålen och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man innan ändringar görs i 

verksamhetsmålen eller i de beräknade inkomsterna utreda ändringarnas inverkan på anslagen.  

 

§ 117 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 

 

 Beslut om inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen enligt 

grunder som fullmäktige godkänt. 

 

 Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt gällande köp och försäljning av tillgångar inom 

bestående aktiva till andra organ och tjänsteinnehavare. 

 

 

§ 118 Godkännande av avskrivningsplan 

 

 Fullmäktige godkänner grunderna för avskrivning enligt plan i enlighet med de bindande direktiv 

bokföringsnämndens kommunsektion utfärdat.  Utgifter för ombyggnad och grundförbättring av 

anläggningstillgångar läggs till den oavskrivna anskaffningsutgiften ifall det inte finns särskilda skäl 

för en separat avskrivningsplan för ombyggnaden. 

 

 Utgående från de grunder som fullmäktige antagit för avskrivningarna enligt plan godkänner 

styrelsen avskrivningsplaner för enskilda anläggningstillgångar eller kategorier av 

anläggningstillgångar. 

 

 Styrelsen fastställer en gräns för små anskaffningar som underlag för avskrivningskalkylen dvs. 

anskaffningar som inte når över gränsvärdet för att kunna betraktas som investeringar. 

 

§ 119 Finansförvaltningen 

 

 Fullmäktige beslutar om upplåning och utlåning och om principerna för placeringar. I samband 

med att budgeten och ekonomiplanen godkänns beslutar fullmäktige om förändringar i 

långivningen och det främmande kapitalet. Styrelsen beslutar om övriga frågor som gäller 

finansieringen. 
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 Styrelsen kan delegera rätt att besluta om upplåning och placeringar vidare till andra organ eller 

tjänsteinnehavare. 

 

§ 120 Fastställande av avgifter 

 

 Fullmäktige bestämmer de allmänna grunderna för avgifterna. Styrelsen fastställer avgifterna och 

de detaljerade motiveringarna till dem. 

 

 Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt till andra organ och tjänsteinnehavare. 

 

§ 121 Avgifter för utlämnande av handlingar 

 

 För utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift tar samkommunen ut 

en avgift per sida. 

 

 Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en uppgift, tas en fast grundavgift ut som graderas 

enligt hur krävande informationssökningen är.  För kopior och utskrifter debiteras då utöver den 

fasta grundavgiften en avgift per sida. 

 

 Styrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för de avgifter somt as ut för utlämnande 

av handlingar. 

 

§ 122 Intern kontroll och riskhantering 

 

Styrelsen svarar helhetsmässigt för att den interna kontrollen och riskhanteringen är reglerad, 

godkänner direktiv och tillvägagångssätt som gäller den interna kontrollen och riskhanteringen, 

övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs i enlighet med direktiven och 

på ett resultatrikt sätt samt bestämmer om försäkring av samkommunens egendom och ansvar. 

Styrelsen kan delegera beslutanderätt vidare till andra organ och till tjänsteinnehavare. Styrelsen 

ger i samband med verksamhetsberättelsen en redogörelse över hur den interna kontrollen och 

riskhanteringen har ordnats och sina centrala slutsatser. 

 

 Samkommunens tjänsteinnehavare svarar för verkställandet av den interna kontrollen och 

riskhanteringen inom sina ansvarsområden och för att de är resultatrika. Tjänsteinnehavarna 

rapporterar om verkställandet av och resultatrikheten i den interna kontrollen och 

riskhanteringen i enlighet med vad som närmare slagits fast i förvaltningsstadgan. 

Samkommunens direktör rapporterar om verkställandet av och resultatrikheten i den interna 

kontrollen och riskhanteringen till styrelsen. 
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Kapitel 9 

Extern kontroll och revisionsnämnden 

 

§ 123 Extern kontroll 

 

 Kontrollen av kommunens förvaltning och ekonomi ska organiseras så att den externa och den 

interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem. 

 

 Den externa kontrollen ska organiseras så att den är oberoende av den operativa ledningen. 

För den externa kontrollen svarar revisionsnämnden och revisorn i enlighet med bestämmelser 

i kommunallagen och denna stadga. 

 

§ 124 Revisionsnämndens sammanträden 

  

 Revisorerna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisorerna samt 

förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden förordnar för ändamålet har skyldighet 

att närvara vid nämndens sammanträde när nämnden så beslutar. 

 

 Samkommunens styrelse får inte förordna någon företrädare till revisionsnämndens 

sammanträden. 

 

§ 125 Revisionsnämndens uppgifter och rapportering 

 

 Utöver vad som bestäms i 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden 

 

- följa hur revisorernas revisionsplan utfaller och också i övrigt följa hur revisorerna utför sina 

uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas, 

- se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i den 

omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter samt  

- komma med initiativ och förslag om hur revisionsnämndens och revisorernas uppgifter och 

den interna revisionen kunde samordnas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

 

 Resultaten av utvärderingen rapporteras i utvärderingsberättelsen som årligen ska ges till 

fullmäktige samtidigt som bokslutet godkänns. Innan utvärderingsberättelsen är klar kan 

revisionsnämnden ge fullmäktige de utredningar som nämnden anser att behövs. 

Revisionsnämnden kan under räkenskapsperioden rapportera också andra viktiga iakttagelser 

till fullmäktige. 

 

§ 126 Uppgifter som gäller redogörelser för bindningar  

 

 Revisionsnämnden ska övervaka att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för 

bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar 

publiceras på kommunens webbplats.  

 

 Revisionsnämnden är registeransvarig för registret över bindningar.  

 

 Revisionsnämnden ska tillkännage redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång per 

år i juni. 

 

§ 127 Val av revisionssammanslutning 

 

 Fullmäktige väljer på framställning av revisionsnämnden en revisionssammanslutning för 

granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder. 
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§ 128 Revisorernas uppgifter  

  

 Bestämmelser om revisorernas uppgifter finns i 123 § i kommunallagen. 

 

§ 129 Uppdrag av revisionsnämnden 

 

 Revisorerna kan av revisionsnämnden ta emot uppdrag som anknyter till beredningen av 

ärenden som nämnden ska behandla och verkställande av nämndens beslut, om uppdraget 

inte står i strid med god offentlig revisionssed. 

 

§ 130 Revisionsberättelse och övriga rapporter 

  

 Bestämmelser om revisionsberättelsen finns i 125 § i kommunallagen. 

 

 Revisorerna ska utan dröjsmål meddela om iakttagna väsentliga missförhållanden i ett 

revisionsprotokoll som lämnas till samkommunens styrelse. Revisionsprotokollet ska delges 

revisionsnämnden. 

 

 Revisorerna ska rapportera hur revisionsplanen realiserats och vilka iakttagelser de gjort, på 

det sätt som revisionsnämnden bestämt. 
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Kapitel 10 

Övriga bestämmelser 

 

§ 131 Tvåspråkigheten 

 

 Kårkulla samkommuns språk är svenska enligt grundavtalet. Samkommunen kan vid behov 

tillhandahålla service även på finska. 

 

§ 132 Information 

 

 Styrelsen har det övergripande ansvaret för samkommunens gemensamma kommunikations- och 

informationshantering (§ 47 p. 13, § 56), medan samkommunsdirektören ansvarar för den löpande 

externa kommunikationen och informationen, strategin och profilfrågor i enlighet med Kårkulla 

samkommuns kommunikationsstrategi.  

  

§ 133 Initiativ av medlemskommunernas invånare 

 

 Samkommunens medlemskommuner/invånare har rätt att inkomma med initiativ till 

samkommunen i frågor som gäller samkommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om 

de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Information, behandling och åtgärder som 

vidtas med anledning av initiativ handläggs inom samkommunen enligt gällande lagstiftning och 

stadgor. 

 

§ 134 Undertecknande av samkommunens handlingar 

 

 Kollegialt organs protokoll undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. 

 

Protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller annan därtill förordnad person. 

 

Avtal och förbindelser som ingås för hela samkommunens del, samt övriga fullmakter och 

skrivelser som ges i samkommunens namn, undertecknas av styrelsens ordförande och 

samkommuns-direktören, eller av samkommunsdirektören och chefen för den verksamhet 

ärendet gäller. 

 

 Avtal och förbindelser som lyder under fastighetssektionens beslutanderätt, samt fullmakter och 

skrivelser som ges i fastighetssektionens namn undertecknas av sektionens ordförande och 

fastighetschefen, eller av fastighetschefen och samkommunsdirektören. 

 

 Avtal och förbindelser som ingås för en enskild regions del, samt fullmakter och skrivelser som 

ges i den regionala nämndens namn, undertecknas av nämndens ordförande och regionchefen, 

eller av verksamhetschefen och regionchefen. 

 

Avtal och förbindelser som ingås för en enskild serviceenhets del undertecknas av regionchefen 

och enhetschefen. 

 

Styrelse, nämnd och sektion kan även befullmäktiga andra att underteckna handlingar. 
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Beslut, avtal och förbindelser i enskilda ärenden undertecknas av beslutsfattaren. 

 

Övriga skrivelser och handlingar som gäller beredning undertecknas av den som handlägger 

ärendet. 

 

§ 135 Tillkännagivanden 

 

 Till samkommunen anlända stämningar och andra tillkännagivanden tas emot på styrelsens vägnar 

av samkommunsdirektören eller av en person som befullmäktigats av samkommunsdirektören. 

 

 Tillkännagivanden som berör samkommunens verksamhet utfärdas av samkommunsdirektören 

eller av en person som befullmäktigats av samkommunsdirektören. 

 

§ 136 Lösen för handlingar 

 

 Fullmäktige beslutar om de grunder enligt vilka lösen ska betalas till samkommunen. 

 

 

        

 

 


